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Caracterização do Município 
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Caracterização do Município 

CIDADES 



Caracterização do Município 

CIDADES 

•A cidade recebe mais de 6% de todas as agências bancárias do país; 
•O Rio é capital de um estado que produz 80% do petróleo brasileiro; 
•87% do PIB é gerado pela área de serviços; 
•O turismo na cidade movimenta 1,5 bilhão de dólares por ano. 



Caracterização do Município 

CIDADES 

PEA 



Caracterização do Município 

CIDADES 

MAPA DE RELAÇÃO EMPREGO - RESIDÊNCIA 



Caracterização do Município 

CIDADES 

PONTOS FORTES 

 

Identidade Cultural e Patrimônios Natural e Histórico 

Empreendedorismo Popular 

Potencial Turístico 

Indústrias Criativas 

PONTOS FRACOS 

 
Insegurança, fragilidade da economia e desequilíbrio fiscal 

Crise Estadual e Federal 

Máquina administrativa obsoleta e centralizada 

Dívidas e irresponsabilidade fiscal 



 

Criação da Subsecretaria de Integração Governamental e 
Transparência, vinculada a Secretaria da Casa Civil 
 
 

Estrutura e Institucionalidade da Prefeitura 

CIDADES 

 

Dentre outras, possui a função 
de planejar e implementar as 
medidas de participação e 
transparência no âmbito da 
Prefeitura. 
 
 



 

Ampliação do Sistema 1746 de atendimento ao cidadão, 
Coordenadoria Geral vinculada a Secretaria da Casa Civil 
 
 

Estrutura e Institucionalidade da Prefeitura 

CIDADES 



 

Criação da Subsecretaria de Planejamento e Gestão 
Governamental, vinculada a Secretaria da Casa Civil 
 
 

Estrutura e Institucionalidade da Prefeitura 

CIDADES 

 
Subsecretaria de Planejamento e Gestão Governamental 

Escritório de 
Planejamento e 

Modernização da 
Gestão 

Escritório de 
Qualificação de Pessoas  

(Fundação João Goulart) 

Escritório de 
Gerenciamento de 
Projetos e Metas  

- Diagnóstico e Formulação 

Acompanhamento de Riscos e Resultados - Recursos Humanos 



 

 
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

 

Principal canal de comunicação entre a Prefeitura e o cidadão 
 
Mais de 14 milhões de ligações  
 
Concentra mais de 1 mil serviços municipais 
 
Capacidade de até 450 atendimentos simultâneos 
 
 

SISTEMA 



 

Ampliação do Sistema 1746 de atendimento ao cidadão, 
Coordenadoria Geral vinculada a Secretaria da Casa Civil 
 
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 



 

Medição de Satisfação - Sistema 1746 
 
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 



 

Medição de Performance - Sistema 1746 
 
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 



 

Medição de Demanda - Sistema 1746 
 
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 



 

Criação do Portal Transparência Carioca 
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 



 

Processo de participação pública durante o desenvolvimento do 
planejamento municipal 
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 



 

Processo de participação pública durante o desenvolvimento do 
planejamento municipal 
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

http://planejamento.rio 



 

Processo de participação pública durante o desenvolvimento do 
planejamento municipal 
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

http://planejamento.rio 



 
O cerne do Plano Estratégico são as propostas transformadoras e integradoras que provocam 
expectativas de mudanças com grande efeito multiplicador. Estas mudanças seriam capazes de 
mobilizar a cidade, dando visibilidade ao esforço coletivo e no entorno das quais gravitam todos 
os programas, iniciativas, projetos e ações de governo.  
 

Um Rio global, produtivo, inovador e de oportunidades que passa a dar tratamento 
prioritário à sua economia. Uma Saúde preventiva que atende a emergência social, exige 
um esforço institucional da saúde pública, para cuidar melhor das pessoas. A cidade precisa 
tratar como prioridade o seu Capital humano e a formação do carioca, melhorando a 
qualidade da educação, combatendo o analfabetismo funcional e tornando mais eficaz o 
aprendizado nos primeiros anos da alfabetização.  
 

Além disso, o governo propõe um Rio seguro e vigilante, que cobra das autoridades federais 
suas responsabilidades, mas que também colabora com elas, investindo nas políticas preventivas 
que combatem pequenos delitos. Um Rio verde, limpo e saudável exige a universalização 
acelerada do saneamento básico, ainda sob o entrave das autoridades federativas superiores, 
estadual e federal. O governo propõe aos cariocas um Território descentralizado, inclusivo 
e conectado, que precisa diminuir suas desigualdades espaciais, e que é capaz de fazer 
convergir para suas 16 centralidades administrativas os serviços até então espacialmente 
desarticulados e dispersos. O Rio precisa melhorar a qualidade das instituições, em busca da 
transparência, da desburocratização e das parcerias para garantir a Governança para os 
cidadãos.  
 
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 



 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Lançamento do Portal Carioca Digital 



 

Estratégias que incentivam a cidade para alcançar  as metas do ODS 11 
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Ações de curto, médio e longo prazos vinculadas às ODS 



 

- 11.1 - Para 2030  assegurar o acesso de todas as pessoas a moradia, 
serviços básicos adequados, seguros, acessíveis e melhorar as favelas 
 

- Iniciativas do Plano Estratégico 2017 - 2020  
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Iniciativa Melhor Mobilidade 
Urbana 
Iniciativa Trânsito Seguro 
Iniciativa Incentivo à Mobilidade 
por Bicicleta 
Iniciativa idade Pelo Clima 
Iniciativa Rio Conecta 
Iniciativa  Centralidades Cariocas 
Iniciativa Mais Acessibilidade 
Iniciativa Conservação Inteligente 
Iniciativa Política de Incentivos e 
Programa Presente 
Iniciativa Segurança Cidadã 
Iniciativa Monitora Rio 

Iniciativa Praças Cariocas 
Iniciativa Expansão do Saneamento 
Iniciativa Formação de Professores 
Iniciativa Escolas Para um Rio de 
Paz 
Iniciativa Time Rio 
Iniciativa Governança Hospitalar e 
Urgência e Emergência 
Iniciativa Clínica de Especialidades 
Iniciativa Atenção à Primeira Saúde 
Iniciativa Vigilância e Controle de 
Risco Sanitário 
Iniciativa Atenção à Mulher 
Iniciativa Restaurantes Populares 

Iniciativa Carioquinhas nas creches 
e Pré-escolas 
Iniciativa Rio Escola Integral 
Iniciativa Alfabetização 
Iniciativa Mais Moradias 



 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

“MAIS MORADIAS”  
Visa estimular a produção habitacional para famílias com renda de até 10 salários mínimos, segmento 
prioritário para o atendimento do déficit habitacional, com ênfase na renda de até R$1,8 mil, sendo parte 
das unidades produzidas destinada a famílias oriundas de áreas de risco e /ou extrema precariedade. Com a 
revisão dos valores dos subsídios do Programa Minha Casa Minha vida pelo governo Federal e a criação de 
uma nova Faixa de renda, a iniciativa visa uma retomada no número anual de contratações na Faixa I e um 
bom desempenho na Faixa 1,5. Além disso, o Município do Rio de Janeiro irá se planejar para construir 
novas alternativas voltadas ao enfrentamento do déficit. Sendo assim, a iniciativa será estruturada nas 
seguintes frentes de ação:  
•Formular e implementar Programas de Incentivo à Produção Habitacional - Contrato Convênio Demanda - 
Alienação de terrenos Próprios Municipais.  
•Reduzir o banco do Auxílio Habitacional Temporário (AHT), com a oferta de novas moradias.  
•Aplicar os instrumentos da Política Urbana que subsidiam a Produção de Habitações de Interesse Social 
após a sua regulamentação.  
•Manter o fomento à contratação de Unidades Habitacionais de Interesse Social pelo Programa Minha Casa 
Minha Vida, garantindo o reassentamento e a aquisição de moradias por famílias de baixa renda.  
•Produção de casas pela Prefeitura para complementação da Faixa I reassentada.  
•Fomentar a utilização de técnicas e materiais sustentáveis na construção.  
•Implementar o Plano de Habitação de Interesse Social do Porto (Produção Habitacional/ Locação Social/ 
Regularização Fundiária). Identificar e mapear as áreas remanescentes de implantação de corredores viários 
visando incremento à Produção Habitacional.  
•Produzir Unidades Habitacionais de Interesse Público na favela do Jacarezinho (terreno GE).  
•Monitorar o acesso à moradia através de índices a serem informados pelos órgãos de controle da 
Prefeitura.  



 

-11.2 - Até 2030, proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros, 
acessíveis, sustentáveis para todos e melhorar a segurança viária, em 
particular através da expansão dos transportes públicos, com especial 
atenção para as necessidades das pessoas vulneráveis, das mulheres, 
crianças, pessoas com deficiência e idosos. 
 

-Iniciativas do Plano Estratégico 2017 - 2020  
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Iniciativa Melhor Mobilidade Urbana 
Iniciativa Rio Conecta 
Iniciativa Centralidades Cariocas 
Iniciativa Mais Acessibilidade 
Iniciativa Conservação Inteligente 
Iniciativa Expansão do Sistema de Transportes 
Iniciativa Governança Hospitalar e Urgência e Emergência 



 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

“MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA”  
Parte de soluções que articulem a ampliação, requalificação e modernização dos serviços de transporte. Os 
objetivos são a melhoria dos níveis de conforto dos serviços, a redução do nível de ocupação dos BRT’s, a 
promoção da fluidez do sistema e a implementação de soluções institucionais em apoio ao planejamento 
através da consolidação de dados e participação social, de forma contínua, integrada e sistemática. Os 
passageiros se beneficiarão de ações como a ampliação do prazo de utilização do Bilhete Único Carioca 
(BUC), a consolidação do Centro Integrado de Mobilidade Urbana (CIMU) e a instalação do Observatório da 
Mobilidade Urbana Sustentável, promovendo a redução dos custos da integração e permitindo uma 
radiografia mais precisa das deficiências do sistema de ônibus em cada consórcio. Também estão previstas 
ações de conservação com melhorias da pavimentação da via do BRT Transoeste. Nesta direção, os usuários 
do sistema de transporte terão acesso a serviços mais regulares, confortáveis e seguros. A proposta ainda 
abrange o estudo experimental de soluções qualitativas para o aperfeiçoamento, evolução e otimização do 
transporte público de massa existente na cidade, observados os limites, oportunidades e potencialidades da 
Rede Estrutural de Transportes já implantada. Desse modo, a iniciativa estratégica abrange as seguintes 
linhas de ação:  
•Melhoria da qualidade da viagem: ações voltadas à fiscalização da frota, ao conforto do usuário e à redução 
do tempo dos deslocamentos;  
•Ampliação do tempo de uso do Bilhete Único Carioca (BUC);  
•Soluções e sistemas de apoio ao planejamento e operação;  
•Estudos experimentais para aperfeiçoamento do sistema de transportes.  



 

- 11.3  Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e a 
capacidade de planejamento e gerenciamento participativo, integrado e 
sustentável de assentamentos humanos em todos os países. 
 

- Iniciativas do Plano Estratégico 2017 - 2020  
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Iniciativa Orçamento Eficiente 
Iniciativa Prefeitura Mais Próxima 
Iniciativa Rio Metropolitano 
Iniciativa Previdência Sustentável 
Iniciativa Processos Digitais 
Iniciativa Planeja Rio 
Iniciativa Rio Responsável e Transparente 
Iniciativa Prefeitura & Você 
Iniciativa Cultura Cidadã 
Iniciativa Capacita Rio 



 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

“PLANEJA RIO“ 
Para uma gestão eficiente das políticas públicas, iniciativas, projetos e metas estratégicas da Prefeitura é imprescindível 
uma estrutura que fortaleça o planejamento, a integração entre os órgãos e o acompanhamento dos projetos e resultados. 
Para disseminação de uma cultura voltada para a gestão, que garanta maior eficiência e eficácia das políticas públicas, é 
imprescindível o estabelecimento de metas e o acompanhamento de indicadores. A iniciativa contará com o uso do Sistema 
Municipal de Informações Urbanas - SIURB que tem entre seus objetivos dar suporte ao planejamento e gestão no âmbito 
da Prefeitura. “Planeja Rio” contemplará ações como:  
1.Sistema Municipal de Planejamento, Sustentabilidade e Resiliência:  
•Regulamentação do Sistema Municipal de Planejamento.  
•Desenvolvimento de Plataforma de integração de planos e diagnósticos da Cidade; Criação de Plataformas de 
planejamento e monitoramento da cidade, com painel para avaliação gerencial; Criação de Plataforma de participação na 
elaboração dos Planos.  
•Regulamentação do Sistema de Planejamento e Gestão Ambiental e Sistema de Controle de Uso e Ocupação do Solo, 
conforme previsão do Plano Diretor.  
•Gestão de processos - Integração do Planejamento à Gestão de Projetos e Processos através de acompanhamento 
integrado da realização de escopo, cumprimento de prazos, orçamentação e uso de recursos financeiros; Otimização dos 
processos transversais da Prefeitura.  
•Programa de Cooperação Internacional de Planejamento e Sustentabilidade.  
•Criação do Código do Cidadão. 2. Ampliação do Sistema Municipal de Gestão de Alto Desempenho  
•Desenvolvimento de Planos táticos por secretaria incorporando as implicações do Plano Estratégico da Cidade.  
•Incentivar a Implantação de Escritórios de Gerenciamento de Projetos Setoriais nos principais órgãos da Prefeitura, a fim 
de difundir técnicas, normas e procedimentos do Escritório de Gerenciamento de Projetos Central em todos os níveis 
hierárquicos da Prefeitura.  
•Aprimoramento do Acordo de Resultados: Revisão das regras e critérios de premiação.  
•Criação do Banco de Indicadores de Resultados que integrará diversas fontes de informação, tanto internas quanto 
externas à Prefeitura. Ele permitirá o cruzamento de dados, fornecendo análises e informações para subsidiar tomada de 
decisão e para auxiliar na mensuração do avanço das políticas públicas.  



 

- 11. 4 Redobrar esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio 
cultural e natural do mundo. 
 

- Iniciativas do Plano Estratégico 2017 - 2020  
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Iniciativa Patrimônio Carioca 
Iniciativa Museu da Escravidão e da Liberdade 
Iniciativa Valorização da Rede de Cultura 
Iniciativa Cultura Cidadã 



 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

“PATRIMÔNIO CARIOCA”  
 
Tem por objetivo promover a divulgação e valorização do Patrimônio Cultural da cidade por meio de ações e 
programas que criem um ambiente favorável à manutenção e recuperação do espaço urbano, com destaque 
para as ações de valorização turística das áreas de proteção do ambiente cultural, priorizando o Sítio Rio 
Patrimônio Mundial – Paisagem Cultural, a implantação do Laboratório de Arqueologia Urbana e a promoção 
do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial Cultural. Neste contexto, serão implantadas ações e projetos 
estratégicos para o atendimento dos compromissos no Plano de Gestão do Sítio que é essencial para a 
manutenção do título de Patrimônio Mundial, além de contribuir para a conscientização da população 
acerca da importância da paisagem carioca.  
Suas ações se dividem em dois tipos: ações de valorização, conservação e salvaguarda de bens protegidos, 
de natureza material e imaterial; e ações de promoção, divulgação e educação patrimonial, envolvendo 
trabalho com escolas municipais, publicações  



 

- 11.5  Em 2030, reduzir significativamente o número de mortes e pessoas 
afetadas por catástrofes, incluindo desastres relacionados com a água, e 
reduzir substancialmente as perdas econômicas diretas associadas ao 
produto interno bruto global causado por catástrofes, com ênfase 
particular na proteção dos pobres e das pessoas em situações vulneráveis. 
 

- Iniciativas do Plano Estratégico 2017 - 2020  
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Iniciativa Controle de Enchentes 
Iniciativa Territórios Integrados 
Iniciativa Mais Moradias 
Iniciativa Controle de Enchentes 
Iniciativa Rio + Sustentável 



 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

“CONTROLE DE ENCHENTES”  
 
visa mitigar os problemas causados pelo escoamento inadequado das chuvas em áreas consideradas como 
críticas na cidade, tendo como principais ações propostas:  
•Modelagem matemática da bacia, elaboração de projetos básicos e executivos, visando mitigação dos 
efeitos das cheias nos bairros de Anchieta, Pavuna, Acari, Fazenda Botafogo, Parque Columbia e Jardim 
América.  
•Modelagem matemática da bacia, elaboração de projetos executivos e implementação das obras, para 
mitigação dos efeitos das cheias na Bacia do Canal do Mangue. Implantação do trecho de galeria na rua 
Felipe Camarão, entre os reservatórios da Praça Varnhagen e Praça Niterói, e reforço de calha do rio Joana 
na Av. Professor Manoel de Abreu.  
•Mitigação dos efeitos das cheias na Bacia de Jacarepaguá, com foco nos Rios Tindiba, Grande, Covanca e 
Pechincha.  



 

- 11. 6 Em 2030, reduzir o impacto ambiental per capita negativo das 
cidades, incluindo atenção especial à qualidade do ar e gestão de resíduos 
municipais e outros. 
 

- Iniciativas do Plano Estratégico 2017 - 2020  
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Iniciativa Licença Fácil 
Iniciativa Incentivo à Mobilidade por Bicicleta 
Iniciativa Controle de Enchentes 
Iniciativa Cidade Pelo Clima 
Iniciativa Legislação Urbana 
Iniciativa Ilumina Rio 
Iniciativa Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos 



 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

O PROGRAMA DE “GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS” 
 
 Tem por objetivo estimular as atividades de reciclagem de matérias primas e fração orgânica dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU), ao mesmo tempo em que reduz a disposição de resíduos no aterro sanitário de 
Seropédica, através da implantação e operacionalização de:  
•Unidade de compostagem de poda;  
•Unidade de biometanização no Caju;  
•Unidade de tratamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) no Caju;  
•Unidade de tratamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) em Gericinó;  
•Unidade de Tratamento Mecânico (UTM) no Caju;  
•Unidade lixo-energia.  



 

- 11.7 Até 2030, ofereça acesso universal a áreas verdes e espaços públicos 
seguros, inclusivos e acessíveis, em particular para mulheres e crianças, 
idosos e pessoas com deficiência. 
 

- Iniciativas do Plano Estratégico 2017 - 2020  
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Iniciativa Legislação Urbana 
Iniciativa Ilumina Rio 
Iniciativa Parques Cariocas 
Iniciativa Praças Cariocas 
Iniciativa Valorização da Rede de Cultura 



 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

“PRAÇAS CARIOCAS”  
 
Propõe a recuperação e/ou requalificação de praças, que possuem necessidade de manutenção, em 
diferentes bairros da cidade, proporcionando áreas de lazer à população residente próximo desses locais. Os 
serviços poderão contemplar a melhoria da acessibilidade, paisagismo, arborização, permeabilidade, 
reordenamento dos espaços e usos, implantação e/ou reforma de equipamentos de lazer e esportivos, 
conforme as características e necessidades de cada praça. A proposta inclui, também, a colocação de mapa 
tátil em cada área, melhorando a inclusão de pessoas com deficiência visual nesses espaços. A iniciativa 
buscará ainda, com a ação "Bosques do Rio“, contemplar a carência de áreas verdes na Área de 
Planejamento 3 - AP3 da Cidade, requalificando praças e ruas em seus entornos, melhorando assim a 
qualidade ambiental da região e proporcionando que estes espaços sejam mais inclusivos e acessíveis para a 
população.  



 

- 11. a  Apoiar vínculos econômicos, sociais e ambientais entre áreas 
urbanas, periurbanas e rurais através do fortalecimento do planejamento 
do desenvolvimento nacional e regional. 
 

- Iniciativas do Plano Estratégico 2017 - 2020  
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Iniciativa Territórios Integrados 
Iniciativa Mais Moradias 
Iniciativa Empreendedorismo Social Carioca 
Iniciativa Rio de Janeiro a Janeiro 
Iniciativa Inova Rio 
Iniciativa Economia do Futuro 
Iniciativa Rio Vocação Global 
Iniciativa Capacita Rio 



 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

 
TERRITÓRIOS INTEGRADOS”  
 
Coaduna com o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, articulado com ações que contribuam 
para integração efetiva dos assentamentos precários informais atendidos, em consonância com o disposto 
no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro. A iniciativa é 
estruturada em 7 vetores de ação:  
•Urbanização e implantação de infraestrutura em assentamentos precários;  
•Desenvolver estudos visando a requalificação das comunidades de Rio das Pedras e da Maré.  
•Regularização urbanística e fundiária através da aprovação de Projetos de Alinhamentos e Loteamentos e 
de reconhecimento de logradouros em Áreas de Especial Interesse Social (AEIS);  
•Disponibilizar informações digitais, por meio do SIURB, referentes a projetos de infraestrutura para 
inicialmente 50 favelas;  
•Recuperação de domicílios precários e requalificação de conjuntos habitacionais;  
•Continuidade das ações de mitigação de risco em áreas de alto risco geológico-geotécnico do Maciço. 



 

- 11. b Em 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e 
assentamentos humanos que adotam e implementam políticas e planos 
integrados para promover a inclusão da eficiência de recursos, mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas e resiliência de desastres, e 
desenvolver e implementar, de acordo com o Quadro Sendai para 
Redução do Risco de Desastres 2015-2030, gerenciamento abrangente de 
risco de desastres em todos os níveis 
 

- Iniciativas do Plano Estratégico 2017 - 2020  
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Iniciativa  Rio + Sustentável 
Iniciativa Cidade Pelo Clima 
Iniciativa Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos 
Iniciativa Expansão do Saneamento 



 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

“CIDADE PELO CLIMA”  
Engloba ações de incentivo e promoção de um desenvolvimento urbano sustentável e resiliente, bem como 
a implementação do programa Governo pelo Clima, que visa criar instrumentos para a adequada articulação 
intraorganizacional e disseminação de conhecimento sobre as ações necessárias em nível municipal frente às 
mudanças climáticas. As ações específicas incluem:  
•Elaboração do Plano de Ação Municipal frente às Mudanças Climáticas.  
•Estabelecimento de sistema de monitoramento permanente de emissões de gases de efeito estufa de 
responsabilidade da Cidade, corporativos e de redução de emissões.  
•Regulamentação da Lei nº 5.248 de 27 de janeiro de 2011, que estabelece a Política Municipal sobre 
Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável.  
•Criação da Rede Governo pelo Clima.  
•Criação de instrumentos de incentivo econômico à instalação e uso de sistemas de conversão e/ou 
aproveitamento de energia solar.  
•Criação da Câmara Técnica de Obras Públicas Sustentáveis para estudos e proposição de técnicas e 
materiais sustentáveis a serem implementados em obras públicas municipais ou no Município.  
•Realização de encontros periódicos do Fórum Carioca de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento 
Sustentável, iniciando em 2017.  
•Implantação do projeto Reinventar o Rio, estimulando o desenvolvimento neutro em carbono com novos 
projetos arquitetônicos e/ou urbanos.  
•Implantação do projeto Espaço Urbano Completo em áreas piloto da Cidade, tendo como áreas prioritárias 
a Avenida Paris em Bonsucesso e o entorno da estação de Realengo/Praça do Canhão, integrando a 
implantação de projetos estratégicos de diferentes órgãos, em busca de adoção de práticas e soluções 
urbanas sustentáveis no processo de melhoria da infraestrutura dos espaços públicos, do uso de tecnologias 
de informação e comunicação ligadas ao conceito de cidades inteligentes. 



 

-11. C Fornecer apoio aos países menos desenvolvidos, inclusive através de 
assistência financeira e técnica, para que possam construir edifícios 
sustentáveis e resilientes usando materiais locais  
 

-Iniciativa do Plano Estratégico 2017 - 2020  
 

 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

Iniciativa Rio + Sustentável 



 Iniciativas da Prefeitura 

CIDADES 

“RIO + SUSTENTÁVEL”  
 
Consiste na implantação de um conjunto articulado de ações de estímulo à adoção de práticas sustentáveis, 
por meio de ações de educação ambiental, de liderança pelo exemplo e mecanismos econômicos:  
•Ampliação do Programa "Escolas Sustentáveis" na rede municipal de educação, disseminando ações 
sustentáveis, contribuindo para a conscientização da comunidade escolar sobre os temas de mudanças 
climáticas e ao desenvolvimento sustentável.  
•Programa de Educação Ambiental "De Bem com o Planeta": realização de ações de conscientização sobre a 
relação sustentável que deve existir entre cada pessoa e o planeta, direcionadas a vários públicos e 
veiculadas por diversos meios.  
•Programa de Sustentabilidade Ambiental - Concessão de isenção parcial na cobrança de IPTU definida a 
partir da adoção de ações de sustentabilidade nas edificações existentes - IPTU VERDE concessão de 
benefícios fiscais para incentivo à construção ou reforma de edificações, com mecanismos ou estruturas que 
visem reduzir impactos ambientais nocivos atestada pela emissão da Qualificação QUALIVERDE, bem como 
incentivar a criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural - RPPN.  
•Implantação da 1ª etapa do Diagnóstico de Eficiência e Sustentabilidade do Centro Administrativo São 
Sebastião - CASS: Execução de ações identificadas como prioritárias visando tornar sua operação e 
manutenção mais eficientes e sustentáveis. 
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Obrigada! 


